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जलविदु्यत निर्मिती कशी होते? 
    मराठी अििुाद: सशुील मेन्सि 



लाकूड कापणाऱ्या जुन्या पाणिक्कीला एिढे 
आठित होत ेकी पिित आणण िदी बराि काळ 
एकमेकाांशी िाद घालत होते.   



िदी पिितािरूि खळाळत खाली िाहात आली. “तू 
माझ्या मार्ाित उभा आहेस,” र्जििा करत ती पिितािर 
ओरडली. “समुद्राकड ेजातािा तू माझ्या िाटेत आडिा 
येतोस!” 

पिित म्हणाला,“घाई का करतेस? सािकाश िाहात जा! 
तू माझ्या अांर्ािी झीज करतेस, माझ्या कडाांिा कापतसे!” 

जुिी िक्की पििताच्या अांर्ाला बबलर्ूि उभी 
होती. िदीि ेिाहात ेपाणी िक्कीच्या करकर 
करणाऱ्या पातयाांिा फिरित असे. “मला तया 
दोघाांिी र्रज आहे,” िक्की म्हणाली. “िदी माझी 
पाती फिरित ेआणण जी झाडां मी कापत ेती 
पिितािर उर्ितात. तयाांिी िेहमी असां भाांडत 
बसणां योग्य आहे का?” 



िदीिे खडकाांिा आणखी खोलिर कापले. ती 
जजतकी खोल रे्ली नततकीि िेर्ािे िाहू लार्ली. “मी 
हा पिित िोडूि टाकीि,” ती िुसिुसत म्हणाली. “मी 
तयाच्या चिांधड्या उडिीि! मी तयािी धुलाई करीि!”  

मर् एके ददिशी इांजजिीअर आले. “इथे एक धरण 
बाांधलां पादहजे,” त ेम्हणाले. “एक मोठा जलविद्युत 
प्रकल्प उभारला पादहजे. तो िदीला िश करूि शेताांिा 
आणण घराांिा िीजपुरिठा करेल.”  

मर् तयाांिी ट्रक, टॅ्रक्टर आणण बुलडोझर मार्िले.  



“सिाित आधी,” त ेम्हणाले, “आपण या िदीला 
थाांबिलां पादहजे.” मजूराांिी आणण यांत्राांिी लर्बर्ीिे एक 
तातपुरता बांधारा बाांधला. तयाांिी माती आणण दर्ड िदीत 
ढकलूि िदीि ेपात्र अचधकाचधक लहाि केले. शेिटी 
एकदािी िदी िाहायिी थाांबली. इतर मजुराांिी ड्रील आणण 
सुरूां र् िापरूि पिितात एक लाांब बोर्दा तयार केला.  

आता िदीला िाहायला जार्ाि उरली िाही. ती 
बांधाऱ्याच्या आत र्रर्र फिरू लार्ली. अिािक ती 
बोर्द्यापाशी पोहोिली. बोर्द्यातूि िाहात ती पििताच्या 
दसुऱ्या बाजूिे बाहेर पडली जजथे िीजनिर्मितीसाठी धरण 
बाांधायि ेहोत.े   

“त ेअजूि मला थाांबिू शकलेले िाहीत!” ती र्रजली.  



पण जुिी पाणिक्की फिरायिी थाांबली. 
तातपुरतया बांधाऱ्यामुळे नतिी पाती फिरिायला 
पाणीि िव्हत.े िदीि ेपात्र सुकूि रे्ले होत.े   

“कठीण खडकािर विद्युतप्रकल्प बाांधा,” 
इांजजिीअर लोकाांिी आदेश ददला. ट्रक आणण 
बुलडोझर धािू लार्ले. तयाांिी णखळणखळे झालेले 
खडक आणण माती हटिली. 

पिित हलू लार्ला, थरथर कापू लार्ला. “आधी तयाांिी 
स्िोट केला, मर् खोदकाम केलां,” तयािे तक्रार केली. “मर् 
तयाांिी माझां अांर् खरिडलां. िदीिे माझ ेजे हाल केले तयापेक्षा 
जास्त हाल केले याांिी!” प्रतयेक स्िोटािे जुिी पाणिक्की 
जोरजोरात हलली. “मला िाटतां,” ती म्हणाली, “पुढच्या 
स्िोटात त ेमलाि उडिूि टाकतील!”  



इांजजिीअर लोकाांिी जुन्या पाणिक्कीकड ेपादहले. “नतला 
सुरू करा पुन्हा,” तयाांिी आदेश ददला. “ती आपल्या िव्या 
धरणासाठी लाकडां कापूि देईल.” जुन्या िक्कीच्या पातयाांिर 
पाईपद्वारे पाणी सोडल्यािर पाती पुन्हा फिरू लार्ली. ट्रक 
पििताांिरूि झाडाांि ेबुांधे आणू लार्ले. करितीांि ेधारदार दात 
करकर करत बुांधे चिरूि िळ्या आणण तुळया बििू लार्ले.  

के्रििे लाकडाच्या िळ्या  आणण तुळया िदीच्या 
पात्रात उतरिले. ट्रकिे तयाांिा ििीि धरणाकड ेिेले. 
िदी रोराित पिितातील बोर्द्यातूि िेर्ािे िाहू लार्ली.  

“बाांधू दे धरण तयाांिा,” ती म्हणाली. “त ेमला 
कधीि थाांबिू शकणार िाहीत!” 



जुिी पाणिक्की सुरू झाली. नति ेधारदार दात 
लाकडाि ेमोठमोठे ओांडके कापूि काढू लार्ले. 
बुलडोझर आणण याांबत्रक िािड ेपििताि ेखडक िोडूि 
काढू लार्ले आणण तयाांिा दर्डाि ेतुकड ेकरणाऱ्या 
यांत्रात टाकू लार्ले. सरकतया पट्टय्ािरूि हे तुकड ेएका 
यांत्रात जाऊ लार्ले.  

या यांत्रात तुकड्याांिा िाळू, र्समेंट आणण 
पाण्यात र्मसळूि कााँक्रीट बिले. ट्रकिे हे कााँक्रीट 
के्रिपयतं िेले. के्रििे कााँक्रीटला हिेत उांि उिलूि 
योग्य तया दठकाणी टाकले. हळूहळू धरण मोठे 
आणण उांि उांि होऊ लार्ले.    



आणण एकदाि ेहे सारे काम पूणि झाले.  

पिितािर एका मजबूत जलविद्युत प्रकल्प उभा 
रादहला होता.  

“आता," इांजीनियराांिी आदेश ददला, "िदीला धरणाच्या बाहेर 
जाण्यापासूि रोखा.” मजुराांिी घाईघाईत बोर्द्याि ेतोंड िजिदार 
स्टीलच्या दाराांिी बांद केले.   

“आता मी पूणित: अडकले!" िदी ओरडली. 
ती काहीिेळ इथेनतथे भटकत रादहली. काही िेळािे िदीि े

पाणी मोठ्या धरणािर जाऊि आपटले. “मी या धरणाच्या 
डोक्यािर बसूि तयाला तोडूि टाकीि!” 



इांजीनिअर लोकाांिी िदीि ेनिरीक्षण केले.  

“आपलां काम अद्याप सांपलां िाही,” त ेम्हणू लार्ले. 
“आपण धरणाच्या पायापाशी विद्युत प्रकल्प उभारला 
पादहजे. ओांडके, कााँक्रीट आणण स्टील आणा. जनित्र, 
टबािइि आणण पाईपसुद्धा आणा. आपण भरभर काम 
उरकलां पादहजे.” 

कााँक्रीट आणण स्टीलपासूि विद्युतप्रकल्प बित 
असतािा अिेक के्रििी धरणाच्या र्भांतीमध्ये 
िजिदार पाईप बसिले. तयातूिि पाणी 
टबािईिपयतं जाऊ लार्ले.  



विशाल टबािइि आणण्यात आले आणण त े
विद्युतप्रकल्पात उतरिण्यात आले. प्रतयेक टबािइि 
एका धरणाच्या पाईपला जोडण्यात आला. महाकाय 
विद्युत जनित्रे आली. मजुराांिी यांत्राांच्या मदतीिे प्रतयेक 
जनित्र एकेका टबािइििर काळजीपूििक ठेिले.  

मर् प्रतयेक जनित्र एका शाफ्ट (दाांडा) द्वारे 
तयाच्या टबािइिला जोडण्यात आले.  

“आता, जस्िि, नियांत्रण पॅिेल, विद्युत सफकि ट 
बसिूि घ्या,” इांजीनिअरिी आदेश ददला. “ट्रान्सिॉमिर 
बसिूि घ्या आणण विजेच्या तारा जोडा.” 



 विद्युतप्रकल्प बििण्यासाठी मजूर, यांत्रे आणण 
जुिी पाणिक्की याांिी अहोरात्र काम केले.  

अडकलेल्या िदीिी पातळी िाढू लार्ली.  

“लिकरि,” िदी तोऱ्यात म्हणाली, “मी 
अर्दी टोकापयतं पोहोििे! मी िेर्ािे िाहीि 
आणण धरण िोडूि टाकीि! मी हा विद्युत 
प्रकल्प तोडूि टाकीि! मी सर्ळां काही तोडूि-
िोडूि टाकीि!”  



विद्युतप्रकल्प बिल्यािर जुिी पाणिक्की बांद पडली. 
नतिी करकर करणारी पाती न्यायला के्रि आली. 
मजुराांिी नति ेचर्यर, पटे्ट आणण कप्पी काढूि टाकले. 
“माझ ेसर्ळे अियि काढूि घेतले,” नतच्या मिात आले. 
“तयाांिा आता माझी र्रज उरली िाही.” 

पण काही माणसे आली. तयाांिी जुन्या पाणिक्कीच्या 
पट्टय्ाांच्या, कप्प्याांच्या आणण करकर करणाऱ्या पातयाांच्या 
जारे्िर विद्युत तारा, जस्िि मोटर बसिले.  

धरणाच्या मारे् िदी मोठी, मोठी आणण मोठी होत 
रे्ली. ती एखाद्या सरोिराएिढी मोठी झाली. 



िदीि ेपाणी धरणाच्या िरच्या टोकापयतं 
पोहोिपेयतं इांजीनिअर लोकाांिी िाट पादहली.   

“आता!” तयाांिी आदेश ददला.  

“खोला धरणामधल्या पाईपि ेदरिाजे!” 

मजुराांिी व्हाल्व्ह फिरिूि दरिाजे उघडले.  

िदी िेर्ािे खळाळत दरिाजातूि खाली 
विद्युतप्रकल्पात र्शरली आणण नतिे जड टबािइिच्या 
पातयाांिा पूणि ताकदीनिशी फिरिले.  

टबािइि अचधकाचधक िेर्ािे र्ोल र्ोल फिरू 
लार्ले.  



मर् टबािइििे महाकाय विद्युत जनित्रे फिरिली 
आणण जस्िि, ट्रान्सिॉमिर आणण ताराांमधूि विद्युत 
प्रिाह िाहू लार्ला. जुिी पाणिक्की प्रखर पाांढऱ्याशुभ्र 
प्रकाशािे न्हाऊि निघाली. नतिी पाती शाांतपणे 
िालणाऱ्या विद्युत मोटरिर फिरू लार्ली.  

ताराांद्वारे विद्युतशक्ती दरीत राहाणाऱ्या लोकाांच्या 
शेताांमध्ये आणण घराांमध्ये पोहोिली. िदी आता काबूत 
आली होती!   

मजबूत धरणािे िदीला आपल्या मारे् शाांतपणे रोखूि 
धरले. नतच्या पाण्यािी पातळी आणखी िाढली िाही. पाणी 
िेर्ािे दरिाजातूि खाली विद्युतप्रकल्पात र्शरू लार्ले.  



जुन्या पाणिक्कीिे आणण पिितािे आता तक्रार 
केली िाही. िेर्िाि िदीिर आता नियांत्रण र्मळाले 
होत.े नतच्या पाण्यािे जड टबािइि आणण जनित्रे फिरू 
लार्ली होती. िदीि ेपाणी विद्युतप्रकल्पातूि हळूहळू 
बाहेर पडूि र्ुपिुप समुद्राकड ेिाहू लार्ले होत.े    

समाप्त 


